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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع - 2يونيو (حزيـران) 2018

املحددات املؤسسية لتدفقات التجارة الدولية:
دراسة تطبيقية على مصر
د .أمانـي فاخـر
أستاذ مساعد االقتصاد والتجارة الخارجية
كلية التجارة وإدارة األعمال – جامعة حلوان
جمهورية مصرالعربية

ملخص

(((

فــي إطــار االهتمــام املتنامــي لدراســة محــددات التجــارة الدوليــة خاصــة فــي الــدول الناميــة ،كوســيلة لزيــادة تكاملهــا فــي
االقتصــاد العالمــي ،ومــع عــدم قــدرة املحــددات التقليديــة للتجــارة علــى حفــزوتحسي ــن تدفقــات التجــارة ،كان مــن الضــروري
البحــث عــن العوامــل املؤسســية غي ــر التقليديــة مــن خــال إدارة الحكومــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــةُ .ويعــد الهــدف
األسا�ســي لهــذا البحــث هــو دراســة تأثي ــراألداء املؤس�ســي للدولــة علــى تدفقــات التجــارة ً
ً
نظريــا
وتطبيقيــا علــى مصــرخــال الفت ــرة
( .)2014-1995وعلى الرغم من الجهود املبذولة من قبل صانع السياسة في مصرملواجهة التحديات واملعوقات املؤسسية في
مجال التجارة الدولية ،فما زال االقتصاد املصري يحتاج إلى املزيد من اآلليات والسياسات للتغلب على العوائق املؤسسية
ً
ً
متطلبا
الت ــي تعد
أساسيا لنجاح سياسات تحري ــرالتجارة في مصر .وقد أوضحت نتائج الدراسة أن املحددات املؤسسية لها
تأثيـرإيجابي ومعنوي على تدفقات التجارة في مصرخالل فتـرة الدراسة ،وتدعم نتائج الدراسة ما يسمى بـ «الدور املؤس�سي»،
وتشجع هذه النتائج على العمل على تهيئة املناخ املناسب لألعمال ،والذي يساعد مصروغيـرها من الدول النامية على حفز
وزيــادة حجــم اســتثماراتها وتجارتهــا ،وبالتالــي قدرتهــا علــى املزيــد مــن االندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي.

مقدمة
لــم يعــد االندمــاج والتكامــل فــي االقتصــاد العالمــي خيـ ًـارا للــدول ،وإنمــا أصبــح ً
مطلبــا لــكل الــدول متقدمــة وناميــة ،منــذ
أن كان الحديــث عــن أهميــة االنفتــاح التجــاري كمــا ذكــره «آدم ســميث» فــي إطــاراملي ــزة النســبية وحتــى وقتنــا الحاضــر .وفــي واقــع
األمرفإن االنفتاح عملية مستمرة عب ــرالزمن ،تتغي ــرآلياتها نتيجة للروابط والتطورات التكنولوجية املتالحقة ،والت ــي سهلت
وأســرعت مــن إتمــام املعامــات الدوليــة لــكل مــن التجــارة واالســتثمار ،والذي ــن بدورهمــا يعمــان علــى زيــادة نشــر التكنولوجيــا
الحديثــة بي ــن الــدول والوصــول إلــى األفــكارالجديــدة واألســواق الكبي ــرة .لكــن مــاذا يحــدد االنفتــاح ،ومــا هــو ســبيل الــدول لتكــون
ً
تكامال في االقتصاد العالمي؟ هل ُتعتبـرالتجارة كأحد محددات التكامل ً
عامليا كافية؟ أم أن التكامل في االقتصاد العالمي
أكثـر
ل
يتطلــب تغي ـرات هيكليــة فــي سياســات الــدو  ،مثــل اإلصــاح املؤس�ســي أواألداء الحكومــي األفضــل مــن خــال مــا يعــرف بالحوكمــة
(.)Babetskii et al., 2003 ( )Governance
فــي ضــوء أهميــة االنفتــاح التجــاري للــدول الناميــة ،ســعت العديــد مــن هــذه الــدول إلــى وضــع ب ـرامج وسياســات وتشــريعات
تعمــل علــى رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة وتيسي ــر التبــادل التجــاري وإعــادة النظــر فــي السياســات والحوافــز الضريبيــة وتبســيط
اإلجـراءات واتســاع حجــم الســوق .وقــد كان مــن املتوقــع فــي ظــل هــذه السياســات أن ي ــزداد االنفتــاح التجــاري ويتحســن املي ـزان
التجاري لهذه الدول ،إال إن ذلك لم يحدث في العديد من هذه الدول ،وعلى األخص في كثيـرمن دول منطقة الشرق األوسط
وشــمال إفريقيــا ،ممــا أثــارالتســاؤل حــول أســباب هــذا الت ـراجع .ولذلــك ركــزت الدراســات الحديثــة فــي االقتصــاد الدولــي علــى
عوائــق التجــارة غي ــرالتعريفيــة أو الكميــة أو غي ــرهما مــن وســائل الحمايــة التقليديــة.
* تم استالم البحث في نوفمبـر  ،2015وقبل للنشرفي مارس .2016
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وفــي هــذا اإلطــاركان مــن املهــم البحــث عــن العوامــل املؤسســية غي ــرالتقليديــة مــن خــال أســلوب إدارة الحكومــة للتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والت ــي أصبحــت مؤشـ ًـرا لالســتقرارطويــل األجــل ومحـ ً
ـددا ً
رئيســا لالنفتــاح علــى العالــم الخارجــي.
وفــي واقــع األمــر فهنــاك اهتمــام مســتمر ومتنامــي لدراســة محــددات التجــارة الدوليــة فــي الــدول الناميــة ،حيــث ركــزت
ً
دراســات عديــدة  -نظريــة وتطبيقيــة  -علــى عوائــد التجــارة املتعــددة مــن التبــادل والتخصــص لهــذه الــدول .حديثــا ،بــدأت
الدراســات ت ــركزعلــى أهميــة العوائــق غي ــرالتقليديــة للتجــارة الدوليــة مــن خــال تفهــم أهميــة ودور األداء املؤس�ســي فــي األداء
االقتصــادي ،وبصفــة عامــة ركــزت الدراســات التطبيقيــة للجــودة املؤسســية علــى أربعــة محــاور رئيســة :اقتصاديــة وسياســية
واجتماعية وبيئية .على املستوى االقتصادي ،وتـركزت الدراسات حول تأثيـراألداء املؤس�سي على النمو والتجارة واالستثمار
األجنبــي املباشــركمتغي ـرات جوهريــة ألي اقتصــاد .وعلــى الرغــم مــن نجــاح هــذه الدراســات فــي اإلجابــة علــى الســؤال املطــروح فــي
ً
هــذا الشــأن وهــو ،هــل األداء املؤس�ســي موضــوع مهــم ومؤث ــر
اقتصاديــا؟ ،إال إن العديــد مــن هــذه الدراســات أوضحــت غمــوض
ُ
العالقة بي ــن األداء املؤس�سي والتجارة ،والذي ي ــرجع بشكل أسا�سي إلى عينات وطرق القياس .ويعد استخدام انحراف تغي ــر
السالسل الزمنية ملتغيـرات التجارة واملحددات املؤسسية أحد الحلول للتغلب على هذه النتائج مقارنة باستخدام البيانات
املقطعية .لهذا السبب ،تعتمد هذه الدراسة على تحليل السالسل الزمنية في محاولة للتغلب على بعض مشكالت القياس.
ُتعد الدراسات التـي تـركزعلى تأثيـراألداء املؤس�سي على تدفقات التجارة حديثة وقليلة ً
نسبيا إذا ما قورنت بالدراسات
الت ــي تناولــت العالقــة بي ــن الجــودة املؤسســية والنمــو .وكان كل مــن ( ،Anderson and Young (1999أول مــن أشــارا بشــكل
مباشــرإلــى العالقــة بي ــن األداء املؤس�ســي وتدفقــات وعوائــد التجــارة ،حيــث توصــا إلــى أن ســوء األداء املؤسس ــي كان لــه نفــس
تأثيـرفرض التعريفات الجمركية على زيادة مخاطروانخفاض عوائد التجارة .وكذلك أشار ( ،Anderson (2001إلى أن سوء
األداء املؤس�ســي ُيضعــف التجــارة الخارجيــة ،ألنــه يــودي إلــى زيــادة التكاليــف ورفــع مخاطــرالتــداول فــي الخــارج .وأوضــح ً
أيضــا كل
من ( Anderson & Marcouiller (2002أن سوء املؤسسات تقلل من حجم التجارة ،كما أشار ( )Dollar &Kraay 2003إلى
وجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن االنفتــاح فــي التجــارة والجــودة املؤسســية مــع توقــع وجــود عالقــة تبادليــة بي ــن املتغيـري ــن.
ويتمثــل الهــدف األساس ــي مــن هــذا البحــث فــي دراســة تأثي ــر العوامــل املؤسســية علــى تدفقــات التجــارة الدوليــة ً
نظريــا
ً
وتطبيقــا علــى االقتصــاد املصــري ،فــي محاولــة لإلجابــة علــى الســؤال التالــي :إلــى أي مــدى يســاعد تحســن الجــودة املؤسســية فــي
زيــادة تدفقــات التجــارة فــي مصــر؟.
بعــد املقدمــة ُيقســم البحــث كتالــي :الجــزء الثانــي مصطلحــات ومفاهيــم الجــودة املؤسســية ،ويتضمــن الجــزء الثالــث
األدبيات االقتصادية حول العالقة بيـن الجودة املؤسسية وتدفقات التجارة ،بينما يـركزالجزء الرابع على اتجاهات التجارة
والجودة املؤسســية في مصر ،ويضم الجزء الخامس النموذج التطبيقي للدراســة ونتائج النموذج ،وتأتى الخالصة في الجزء
الســادس ،بينمــا تأتــى خيــارات السياســة فــي الجــزء الســابع واألخي ــر.

مفاهيم ومؤشرات األداء املؤس�سي
تتطلــع الحكومــات والشــعوب ً
دائمــا إلــى التنميــة ،والتــي ظلــت لفت ـرات طويلــة تتمحــور حــول جوانبهــا االقتصاديــة ،حيــث
تنخفــض معــدالت التنميــة ألي دولــة لنقــص املــوارد والبنيــة األساســية والتعليــم والصحــة ،وممــا ال شــك فيــه أن كفــاءة املــوارد
والقــدرة االقتصاديــة والبنيــة األساســية والصحــة العامــة والتعليــم ،هــي محــددات أساســية للتنميــة ،ولكنهــا لــم تعــد كافيــة ،بــل
أصبحــت فــي بعــض الــدول ليســت أهــم عوامــل التنميــة .لقــد تغي ــرت نظــرة الــدول فــي ســعيها للتنميــة ،فلــم يعــد يكفــى توفــرمــوارد
أو بنيــة أساســية بــدون أداء مؤس�ســي جيــد ،فيمــا يعــرف ب ـ «الحوكمــة» .وبمنطــق بســيط ،فإنــه بــدون أداء حكومــي جيــد فلــن
يكون هناك اســتخدام جيد للموارد العامة لزيادة اإلنتاج أو تحسي ــن اإلنتاجية وزيادة قدرة الدولة على التكامل في األســواق
العامليــة.
ُ
وتعرف «الحوكمة» على أنها مستوى األداء الجيد للحكومة بأجهزته وإداراته املختلفة ،من خالل العملية التـي يتم بها
اختيــارالحكومــات ومراقبتهــا واســتبدالها ،وقــدرة الحكومــة علــى صياغــة فعالــة وتنفيــذ سياســات ســليمة واحت ـرام املواطني ــن
والدولــة للمؤسســات الت ــي تحكــم الكيانــات االقتصاديــة واالجتماعيــة .وعلــى جانــب آخــرفــإن الحوكمــة ســوف تعطــى مســاحة
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أكب ــرللمناقشــة واألفــكارالجديــدة مــن خــال ثقافــة ووعــي الديمقراطيــة ،مــع فتــح املجــال ملســاهمة فئــات املجتمــع األخــرى مثــل
املجتمعــات املدنيــة أو القطــاع التطوعــي ،والت ــي يمكــن أن يكــون لهــا دور أقــوي فــي معالجــة املشــكالت .وفــي هــذا اإلطــارتعــددت
مكونــات الحوكمــة الت ــي اهتمــت بوضعهــا املنظمــات الدوليــة واالقتصاديي ــن املؤسسي ــن فــي هــذا الشــان ،متمثلــة فــي املكونــات
األساســية التاليــة)Kaufman, 2008; Yahyaoui & Chtourou, 2008; Diamond, 2004( :
الشــفافية  :Transparencyتعد الشــفافية من أهم عناصرالحوكمة ،والت ــي تعكس مدى شــفافية ومســئولية أعمال
وتصرفــات الدولــة أمــام األطـراف األخــرى فــي الدولــة .وفيمــا يخــص التجــارة فالبــد أن يكــون التعامــل مــع الحكومــة أكث ــرفعاليــة،
مــن خــال وضــوح وشــفافية وتنفيــذ اإلجـراءات واإلعــان قبــل وبعــد اتخــاذ اإلجـراءات ،مــع ضمــان حريــة االطــاع عليهــا .وتعكــس
درجــة الشــفافية داخــل أي مجتمــع القــدرة علــى االختيــارواالســتقرار.
املساءلة  :Accountabilityتعد الشفافية أهم مقومات املساءلة ،والقدرة على املساءلة ما هي إال قدرة املواطنيـن في
املجتمــع علــى املشــاركة مــع حكومتهــم ،وحريــة التعبي ــر ،واإلعــام الحــر .علــى الجانــب اآلخــرتحتــاج املســاءلة إلــى التنافســية ،مــن
خــال القــدرة علــى االختيــاربي ــن كيانــات سياســية واقتصاديــة بديلــة ً
وفقــا ألدائها.
ســلطة القانــون  :Rule of Lowتكــون الحكومــة فعالــة ،فقــط عندمــا يحكمهــا القانــون ،وعندمــا يكــون هنــاك ســلطات
مســتقلة مهنيــة لتطبيــق القانــون بشــكل محايــد ،وبطريقــة يمكــن التنبــؤ بهــا ،مــن خــال حكومــة فعالــة وأســواق تعمــل بشــكل
ً
ً
جيــد فــي إطــارمراعــاة حقــوق اإلنســان ،ممــا يتطلــب وجــود قواعــد واضحــة لــكل مــا يعــد ســلوكا
واضحــا فــي جميــع مجــاالت الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،مــع الت ـزام الجميــع باحت ـرام القانــون.
رأس املــال االجتماعــي  :Social Capitalويشــمل الجمعيــات والشــبكات الت ــي توجــه العالقــات بي ــن األف ـراد فــي شــكل
األهداف االجتماعية واالقتصادية ،من خالل الثقة واملعاملة باملثل واحتـرام القانون ،والتعاون الطوعي لراس املال لتعزيـز
االســتثماروالتجــارة .تلــك املشــاركة وروح املدنيــة هــي األســس الحاســمة للتنميــة والحوكمــة.
التحكــم فــي الفســاد  :Control of Corruptionوالــذي يعــد مؤشـ ًـرا ملــدى قــدرة الســلطة العامــة فــي تحقيــق مكاســب
خاصــة ،بمــا فــي ذلــك كل أشــكال الفســاد الصغي ــرة والكبي ــرة .وتعكــس قــدرة الحكومــة علــى التحكــم فــي الفســاد مــدى فعاليتهــا
ومدى االلتـزام بالقانون واحتـرامهُ ،ويعد الفساد من أهم العوامل املؤثـرة على التعامالت ،خاصة الخارجية منها والتي تخص
إجـراءات االســتثماروالتجــارة ،مــن خــال الثقــة فــي التعامــل وفقــا آلليــات وقواعــد وقواني ــن.
املشاركة والحوار :Participation and Dialogueوذلك من خالل قنوات مؤسسية تمكن الشعب من التعبيـرعن
رأيــه ،وتصحيــح األخطــاء الت ــي توجــد فــي تصميــم السياســة ،وتعزي ــزالتالحــم االجتماعــي .وال شــك أن املشــاركة تقلــل مــن تضــارب
املصالح ،وتجعل السياســات أكث ــراســتقر ًارا واســتدامة عندما تتمتع بثقة من الشــعب وتأييد لها.
املصداقية  :Credibilityمن خالل قدرة الحكومة على تنفيذ اإلجراءات والسياسات واألحكام املوضوعة ،مما يعمل
علــى بنــاء جســور الثقــة الحقيقيــة بي ــن أفـراد املجتمــع والحكومــة وجميــع الوحــدات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
املجتمــع.
وتمثل العوامل السابقة مكونات أساسية لألداء الجيد للحكومة بشكل عام ،وتعمل على تحقيق االستقرارالسيا�سي
واالقتصادي ،وتعزز من كسب الثقة الخارجية في االقتصاد املحلى وتقليل املخاطراملتوقعة ،وهكذا يعمل األداء الحكومي
الجيــد إلــى خلــق دائــرة حميــدة لألعمــال تنعكــس علــى تحقيــق التنميــة داخــل أي اقتصــادً .
أيضــا يمكننــا القــول أن الحوكمــة
ال يجــب أن تؤخــذ بشــكل كلــي ،فهنــاك حوكمــة التنظيــم  Organizational Governanceفيمــا يخــص بيئــة األعمــال ،والت ــي
تتضمــن األداء الجيــد ملنظمــات األعمــال العــام والخــاص ،وهنــاك الحوكمــة املجتمعيــة  ،Community Governanceوالت ــي
ً
ً
قانونيــا ،أو ال تأخــذ بعــض الوحــدات
تتضمــن األنشــطة علــى املســتوى املحلــي حيــث ال تحمــل بعــض هيئــات التنظيــم شــكال
ً
شكال ً
رسميا .وكذلك يمكن أن تؤخذ الحوكمة على شكل نطاق خارجي من خالل الحوكمة العاملية ،Global Governance
والت ــي تخــرج عــن نطــاق الحكومــات الفرديــة إلــى تحقيــق مقومــات الحوكمــة علــى النطــاق العالمــي ،وفــي املنظمــات العامليــة
(.)Diamond, 2004
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املحددات املؤسسية لتدفقات التجارة الدولية...

األدبيات االقتصادية آلليات العالقة بيـن «الجودة املؤسسية» و«التجارة»
اهتــم الفكــر االقتصــادي بصفــة عامــة خــال العقــود الثالثــة األخي ــرة بتأثي ــر العوامــل املؤسســية علــى النمــو والتنميــة
االقتصادية ،من خالل تأثيـراألداء الحكومي السيئ على زيادة الوفورات السلبية للمعامالت الخاصة ،وبالتالي زيادة تكاليف
املعامــات ،والت ــي تؤث ــرسـ ً
ـلبيا وبشــكل مباشــرعلــى متغي ـرات النمــو والتنميــة .وعلــى نفــس املنهــاج يمكــن أن يمتــد هــذا املفهــوم إلــى
تدفقات التجارة الدولية ،حيث تتضمن املعامالت الدولية أنظمة وأدوات الحوكمة املتعددة ،والت ــي تؤث ــربشكل مباشرعلى
فعاليــة املؤسســات املحليــة فــي وجــود الثقــة واألمــان إلب ـرام العقــود وضمــان حقــوق امللكيــة فــي التبــادل االقتصــادي ،وتكلفــة
إج ـراءات معامــات التجــارة (.)De Groot et al., 2003
ورغــم أن نظريــات التجــارة الخارجيــة منــذ «ريــكاردو» لــم تشــرإلــى املحــددات املؤسســية لتفسي ــرالتبــادل التجــاري ،إال إن
البعض ُيـرجع أهمية العوامل املؤسسية وتأثيـرها على التجارة منذ الثورة التجارية خالل (القرن الـ  11إلى القرن  ،)14والتـي
أعــادت التجــارة بي ــن دول البحــراملتوســط وأوروبــا نتيجــة للتغي ـرات املؤسســية املرتبطــة باألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
والت ــي تتطلــب تجــارة متبادلــة وعمليــات مكملــة وموســعة للتجــارة ،وبذلــك فــإن العوامــل املؤسســية خــال تلــك الفت ــرة كانــت
صانعــة لقـرارالتجــارة ،ومحــددة لعالقــات الكفــاءة والربــح (.)Greif, 1999
وقــد عمــدت بعــض الد اســات إلــى تحليــل أث ــرالعوامــل املؤسســية علــى تدفقــات التجــارة فــي إطــارنظريــات التجــارةً ،
وفقــا
ر
ً
ملفهــوم أن االختالفــات املؤسســية تعــد مصـ ً
ـدرا الختــاف املي ــزة النســبية بي ــن الــدول .ووفقــا لنظريــة «ريــكاردو» فــإن االختــاف
املؤس�سي يمكن أن يوضح اختالف التخصص الدولي وتدفقات التجارة حتى في ظل تساوى اإلنتاجية واملستوى التكنولوجي،
وفــي هــذه الحالــة فســوف تســتفيد كل مــن الــدول املتقدمــة والناميــة مــن التبــادل التجــاري ،حيــث تتخصــص األولــى فــي قطاعــات
الســلع املؤسســية مقارنــة بالــدول الناميــة ،وبالتالــي يتحقــق عائــد أفضــل للــدول املتقدمــة ،وعائــد للــدول الناميــة مــن خــال
عدم إنتاج السلع ذات الكثافة املؤسسية .وقد تكون النتائج مختلفة ً
وفقا لتحليل «هكشر -أوليـن» ،حيث تتحقق مكاسب
التجــارة بشــكل كبي ــرفــي الــدول املتقدمــة مقابــل انخفاضهــا فــي الــدول الناميــةً ،
فوفقــا للتحليــل املؤس�ســي يحصــد عنصــرالعمــل
العائد األكبـرمن التجارة في الدول املتقدمة ،والتـي تتخصص في السلع ذات الكثافة املؤسسية (ألن األداء املؤس�سي أفضل
وذو وفــرة) ،بينمــا يختفــى العمــل الجيــد فــي الــدول الناميــة وتنخفــض األجــور ،وتعــد عوائــد رأس املــال ذات العائــد األكب ــرفــي هــذه
الــدول (وهــى بطبيعتهــا دول تتســم بنــدرة أس املــال)ً .
ووفقــا لقواعــد الكثافــة املؤسســية لنمــوذج «هكشــر -أولي ــن» ،فــإن الــدول
ر
املتقدمــة هــي املســتفيدة مقارنــة بالــدول الناميــة فــي إطــارالتحليــل املؤس�ســي (.)Levchenko, 2007
وعلى الرغم من ت ـزايد االهتمام باملحددات املؤسسية في مجال االقتصاد الدولي ،فما زالت دراسة العالقة بي ــن األداء
املؤس�ســي والتجــارة فــي مرحلــة وليــدة ،نتيجــة للمحدوديــة النســبية للحجــج النظريــة للعالقــة بي ــن األداء املؤس�ســي والتجــارة .مــع
هــذا ،فقــد ركــزت دراســات عديــدة علــى توضيــح آليــة تأثي ــراألداء املؤس�ســي علــى التجــارة بصــورة مباشــرة وغي ــرمباشــر .وي ــركز
التأثيـراملباشرللجودة املؤسسية على التجارة من خالل انخفاض العوائد املتوقعة من التجارة في حالة سوء األداء املؤس�سي
وت ـراجع مؤش ـرات الحوكمــة .ويعــد ( Anderson and Young (1999أول مــن اهتمــا بدراســة العالقــة بي ــن األداء املؤس�ســي
والتجــارة ،فقــد أوضحــا أن ت ـراجع تنفيــذ التعاقــدات وضعــف روابــط االتصــال الفعــال ،يمكــن أن يكــون لــه نفــس تأثي ــرفــرض
التعريفــات الجمركيــة علــى زيــادة املخاطــراملرتبطــة بالتبــادل التجــاري وانخفــاض عوائــد التجــارة.
ً
وباســتخدام نمــوذج الجاذبيــة أوض ــح كال مــن ( Anderson and Marcouiller (2002تأثي ــر جــودة املؤسســات علــى
ً
معنويا على انخفاض التجارة ،وتعد زيادة شفافية بيئة األعمال
التجارة ،حيث يعد الضعف املؤس�سي أحد املعوقات املؤثـرة

التجاريــة والقــدرة علــى التنبــؤ وتبســيط اإلجـراءات عوامــل مهمــة لتقليــل تكلفــة التجــارة وخلــق بيئــة مناســبة مش ــجعة للتجــارة
(ً .)Matthias & Carsten, 2007
أيضــا أوضحــت دراســة ( ،)De Groot et al., 2004أن الجــودة املؤسســية مطلوبــة لــكل
الشركاء التجارييـن ،وأنها تساعد بشكل مباشرعلى زيادة التجارة الثنائية .وفي هذا اإلطارتتصف التجارة بيـن الدول مرتفعة
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الدخل بارتفاع مستوى الحوكمة وانخفاض تكلفة املعامالت ،بينما على الجانب اآلخرتتضمن التجارة بيـن الدول منخفضة
الدخــل مســتوى مرتفــع مــن عــدم األمــان ،باإلضافــة الرتفــاع تكلفــة املعامــات ،ومــن ثــم انخفــاض القــدرة علــى تحقيــق الربــح.
وتعد «السياسة التجارية» أحد اآلليات املوضحة للعالقة بيـن الجودة املؤسسية والتجارة ،فقد أشار(Gilbert (2002
إلى أهمية الحوكمة كأساس لنجاح سياسات تحريـرالتجارة ،كذلك تعد املخاطراملصاحبة للمعامالت الدولية نتيجة لسوء
األداء املؤس�سي عوامل مؤثـرة بشكل مباشرعلى التجارة .وقد أوضح كل من ( ،Anderson & Marcouiller (1997أن انعدام
األمــن وعــدم االســتقرارالسيا�ســي قــد يمنــع ويعرقــل التجــارة نتيجــة لفقــد الثقــة فــي تحقيــق العائــد املتوقــع مــن التجــارة .وعلــى
جانــب آخــريؤث ــرالفســاد بشــكل مباشــرعلــى املعامــات التجاريــة مــن خــال انتهــاك وســرقة العالمــات التجاريــة ،ليــس فقــط ألنــه
يقلل من تدفقات السلع بشكل مباشر ،ولكنه يحول املوارد من التوزيع بهدف اإلنتاج ،إلى الدفاع عن حقوق امللكية في ظل
غيــاب الثقــة واألمــنً .
أيضــا تعــد املرونــة والثقــة التعاقديــة وتأثي ــرها علــى درجــة املخاطــرة ،أحــد العوامــل املؤث ــرة بشــكل مباشــر
علــى تدفقــات التجــارة ،وقــد أوضحــت دراســة ( Bigsten et al. (2004بالتطبيــق علــى عــدد مــن شــركات الصناعــات التحويليــة
في إفريقيا ،أن ضعف املرونة التعاقدية تعد من أهم عناصراملخاطرة في هذه األسواق ،والت ــي تؤث ــربشكل مباشرعلى نجاح
التعاقــدات التجاريــة ومــن ثــم علــى تدفقــات التجــارة فــي هــذه الــدول.
على الرغم من أن هناك دراسات عديدة دعمت التأثيـراإليجابي لألداء املؤس�سي على تدفقات التجارة ،إال أن ذلك كان
ً
مخالفا لنتائج بعض الدراســات األخرى .فقد أوضحت دراســة ( Rodrik & Trebbi (2002أن التأثي ــراألقوى لألداء املؤس�ســي
كان على الدخل ،مقارنة بتأثيـره الضعيف على التجارة .وأوضح ( Lambsdorff (1998إن درجة الفساد في الدول املستوردة
للسلع تؤثـرعلى هيكل التجارة للدول املصدرة.
علــى الجانــب اآلخــر ،قــد تؤث ــرالجــودة املؤسســية علــى التجــارة بطريقــة غي ــرمباشــرة ،مــن خــال تأثي ــرها علــى متغي ـرات
أخرى محددة لتدفقات التجارة مثل االستثمارواإلنتاجية .وفي هذا اإلطار ،أوضح كل من (،Hall and Jones (1999أن سوء
املؤسســات داخــل الدولــة يقلــل مــن اإلنتاجيــة الكليــة ،والــذي يمكــن أن ينعكــس علــى اإلنتــاج ثــم علــى التجــارة .كذلــك أوضحــت
ً
دراســة ( Olson et al., (2000إن انخفــاض اإلنتاجيــة الــذي ينعكــس علــى تنافســية الــدول فــي األســواق العامليــة يعــد
انعكاســا
ً
بشكل مباشرالنخفاض األداء املؤس�سي في هذه الدول ،والذي يعرقل بدوره عمليات التصديـروالتجارة للخارج .أيضا اختبـر
( ،Wacziarg (2001تأثي ــر التجــارة علــى النمــو االقتصــادي فــي األجــل الطويــل مــن خــال عوامــل مؤسســية متمثلــة فــي حجــم
الحكومــة ودورهــا فــي النشــاط االقتصــادي والسياســة الحكوميــة فــي إطــارمتغي ـرات الجــودة املؤسســية.
ومن املالحظ أن األدبيات السابقة ركزت على تأثيـراألداء املؤس�سي على التجارة سواء بشكل مباشرأوغيـرمباشر ،إال إنها
أغفلت نظريات أفضل تعتبـرالفساد وسيلة لتجاوز الجمود والقيود الصارمة من قبل الحكومات ،وقد أشار(Bhagwati (1992
إلــى أن الفســاد يجــب تحليلــه كنشــاط غي ــرمنتــج باحــث عــن الربــح ) ،Unproductive Profit-seeking Activity (DUPوفــي نطــاق
التجارة الدولية يمكن توضيح الفساد من خالل التهرب الضريبي (الضريبة الجمركية) ،والذي يتم اللجوء إليه للتغلب على
القيــود الجمركيــة املرتفعــة ضمــن سياســات بعــض الدول.
وعلى الرغم من أن هذه النظريات ال يتم دراستها بشكل مباشرلتأثيـرالفساد على حجم التجارة الدولية ،ولكنها تقدم
الفساد كوسيلة لتيسيـرالتجارة في بعض الحاالت أو في بعض الدول ( .Lavallee (2005ويساعد التحليل السابق في تفسيـر
بعــض النتائــج الت ــي توصلــت إليهــا بعــض الدراســات التطبيقيــة فــي هــذا املجــال ،والت ــي أوضحــت ضعــف العالقــة بي ــن الفســاد
وتدفقــات التجــارة ،فقــد يكــون الفســاد فــي هــذه الــدول وســيلة مــن وســائل تشــجيع وتيسي ــر التجــارة فــي ظــل قيــود وإج ـراءات
صارمــة مفروضــة مــن قبــل الحكومــات ،وعلــى األخــص فــي الــدول الناميــة.
ويعرض الجدول التالي مجموعة من الدراسات التطبيقية لتأثيـراألداء املؤس�سي على التجارة ،تعكس نظرة عامة على
الدراسات التطبيقية من خالل عينة الدراسة وأهم نتائجها.
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املحددات املؤسسية لتدفقات التجارة الدولية...

جدول رقم ()1
ملخص الدراسات التطبيقية
لتأثيـراألداء املؤس�سي على التجارة
املؤلف
Anderson & Marcouiller
(1997).

Anderson & Young (1999).

Anderson & Marcouiller
(2002).
Bigsten et al., (2004).

De Groot et al., (2003).

Gilbert (2002).

Matthias et al., (2007).
)Levchenko & Toan do (2005

النتائج الرئيسة

عينة الدراسة
العالقة املباشرة بيـن األداء املؤس�سي والتجارة
نموذج التوازن العام للتجارة ،يؤث ــر عــدم األمــان مــن خــال االختــاس والســرقة
مع أخذ متغيـراالختالس للعالمــات التجاريــة علــى انخفــاض التجــارة،
وذ لــك ليــس فقــط ألنــه يقلــل مــن تدفقــات
كمتغيـرداخلي.
الســلع بشــكل مبا شــر ،ولكنــه أيضــا يحــول
ا ملــوارد مــن التوز يــع املنتــج لهــا إ لــى الد فــاع عــن
حقــوق امللكيــة فــي ظــل غيــاب الثقــة واألمــن.
نموذج بسيط مقارن
يــؤدى ت ــراجع تنفيــذ التعاقــدات ،وضعــف
روابــط االتصــال الفعــال إلــى نفــس تأثي ــر
فــرض التعريفــات الجمركيــة علــى زيــادة
التجــارة.
عوائــد
وانخفــاض
مخاطــر
يعد الضعف املؤس�سي أحد املعوقات املؤثـرة معنوياً
التطبيق على  48دولة
نامية ومتقدمة ( )1996على انخفاض التجارة.
يعــد ضعــف املرونــة التعاقديــة مــن أهــم عناصــر
مجموعة من شركات
املخاطــرة فــي هــذه األســواق ،والت ــي تؤث ــر بشــكل
الصناعات التحويلية
مباشــر علــى نجــاح التعاقــدات التجاريــة ومــن
في أربع دول إفريقية
()1995-1992
ثــم علــى تدفقــات التجــارة فــي هــذه الــدول.
ً
إيجابيــا
تؤث ــر الجــودة املؤسســية تأثي ـ ًـرا
مجموعة مكونة من
ً
 100دولة متقدمة ونامية ومعنويــا علــى التجــارة .وتتصــف التجــارة
املتباد لــة بي ــن ا لــدول مرتفعــة الد خــل بارتفــاع
()1998
فــي مســتوى الحوكمــة وانخفــاض فــي تكلفــة
املعا مــات ،بينمــا التجــارة بي ــن ا لــدول منخفضــة
الد خــل تتضمــن تكلفــة معا مــات مرتفعــة
فــي ظــل مســتوى مرتفــع مــن عــدم األمــان،
وذ لــك نتيجــة النخفــاض مســتوى الحوكمــة.
ي ــرجع فشــل سياســات التجــارة إلــى انخفــاض الجــودة
 102دولة
ن
املؤسســية ،والــذي قــد يكــو بســبب اعتمــاد هــذه
()2000-1070
ل
ل
الــدو علــى صــادرات املــواد األوليــة إلــى دو أوروبــا
وخاصــة الــدول الت ــي ظلــت لفت ـرات طويلــة تحــت
االحتــال الب ــريطاني خــال القــرن التاســع عشــر.
اقتصادات دول
تحســن التجــارة املرتبــط بالشــفافية داخــل دول أبيــك
ً
مجموعة أبيك ()APEC
ســوف يؤث ــرمعنويــا علــى زيــادة التجــارة البينيــة لــدول أبيــك.
تحليل جزئي على مستوى هنــاك تأثي ــر إيجابــي للتجــارة علــى األداء املؤسس ــي
مــن خــال جــودة املنافســة والقــوة السياســية.
مجموعة من الشركات
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النتائج الرئيسة

عينة الدراسة
املؤلف
العالقة الغامضة بيـن األداء املؤس�سي والتجارة
Lambsdorff (1998).
أن تؤث ــر درجــة الفســاد فــي الــدول املســتوردة للســلع
 2دولة مستوردة نامية
 6دولة مصدرة متقدمة بشــكل معنــوي علــى هيــكل التجــارة للــدول املصــدرة.
يمكــن تحليــل الفســاد كنشــاط غي ــر منتــج هــادف
 145دولة
Lavallée (2005).
()2002-1984
للربــح Unproductive Profit-seeking Activity
 - DUPيتــم اللجــوء إليــه فــي حالــة تعقــد
اإلج ـراءات والقيــود الحكوميــة وعــدم وضوحهــا.
 Rodrik et al., (2002).نموذج من ثالث عينات :يعد تأثي ــراألداء املؤس�سي غي ــرمعنوي على التجارة
 64دولة 80 ،دولة 180 ،دولة مقارنــة بالدخــل ،علــى الرغــم مــن أن التجــارة يمكــن
أن يكــون لهــا تأثي ــرإيجابــي علــى الجــودة املؤسســية
التأثيـرغيـراملباشرلألداء املؤس�سي على التجارة من خالل النمو االقتصادي
 127 Das & Basu (2010).دولة 76( ،دولة نامية) تؤثـراملؤسسات االقتصادية بشكل مباشرومعنوي
علــى التنميــة مقارنــة باملؤسســات االجتماعيــة
( 22دولة )OECD
( 29دولة أقل ً
والسياســية .مــن املمكــن القــول بــأن الــدول الت ــي
تقدما)
(دول صغيـرة ومتوسطة) تمتلــك جــودة مؤسســية تســتطيع أن تكــون فــي وضــع
خالل خمس فتـرات
أفضــل وتحقــق عائــد أفضــل مــن التكامــل التجــاري.
ً
هنــاك قليــل جــدا مــن الدالئــل الت ــي تقــر وجــود تأثي ــر
 102دولة
Dollar (2003).
()2002- 1980
ســلبي للمؤسســات علــى التنميــة ،والت ــي يمكــن
إرجاعهــا إلــى مشــكالت خاصــة بالقيــاس والعينــة.
تحليل قطاعي
يفسراختالف مستوى جودة الحوكمة ،اختالف سرعة
Olson et al., (2000).
وكفــاءة النمــو فــي بعــض الــدول الناميــة دون األخــرى.
على الدول النامية
ي ــرجع االختــاف فــي الت ـراكم الرأســمالي
 127دولة
)Hall and Jones(1999
واإلنتاجيــة إلــى اختــاف الجــودة املؤسســية
متقدمة ونامية.
الــدول.
بي ــن
الحكوميــة
والسياســات

اتجاهات التجارة والجودة املؤسسية في مصر
اتجاهات التجارة في مصر
مهما في جذب املزيد واألفضل من االســتثمارات ،وقد لعبت التجارة ً
تلعب السياســة التجارية ً
دورا ً
دورا مؤث ـ ًـرا على
التنميــة االقتصاديــة فــي مصــر .وتعــد صــادرات الســلع والخدمــات املحــرك للنمــو االقتصــادي ،كمــا أن سياســة الصــادرات
املؤديــة للنمــو ( )Export-led Growthكانــت بمثابــة العامــل األسا�ســي واملحــرك لالقتصــاد خــال الفت ــرة .2008-2004
ً
ً
وعلــى الرغــم مــن أن مؤشـرات السياســة االقتصاديــة واإلصــاح االقتصــادي قــد حققــت ً
واضحــا فــي
وإصالحــا
تقدمــا
السياســة التجاريــة فــي مصــر ،إال أن الحكومــة ال ت ـزال لديهــا العديــد مــن التحديــات .وفــي هــذا اإلطــار تحتــاج السياســات
واإلجـراءات الحكوميــة إلــى املزيــد واملزيــد مــن اإلصالحــات ،خاصــة فــي مجــال اإلصــاح املؤسس ــي ،والــذي يؤث ــربشــكل مباشــر
علــى بيئــة األعمــال فــي مصــر.

29
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جدول رقم ()2
التجارة (التحويلية والخدمات التجارية) ومعدل انفتاح التجارة في مصر
(( )2014- 2000القيمة بليون دوالر)
السنة

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

معدل
الواردات
الصادرات
انفتاح
الصادرات صادرات الخدمات الصادرات /الواردات واردات الخدمات الواردات/
التجارة
الناتج
التجارية
التحويلية
الناتج
التجارية
التحويلية
39
23
161 7
578 14
16
687 9
5276
17
815 8
825 4
40
22
356 6
376 13
41
23
013 6
770 12
18
127 9
546 5
22
10837
408 7
46
24
038 6
950 12
58
30
470 7
945 15
28
046 14
661 9
912 12
63
33
507 9
449 22
30
449 14
728 16
62
32
10288
300 27
30
834 15
100 37
30
660 19
224 19
65
35
088 13
72
39
335 16
382 48
33
670 24
246 26
062 23
57
32
12765
946 44
25
302 21
48
26
13003
923 52
21
618 23
428 26
903 58
22
265 19
611 29
45
30
546 13
200 69
23
336 21
397 28
44
32
557 15
295 58
21
262 18
28492
43
25
16408

21
21898
27091
2014
املصدرWorld Trade Organization (WTO), Trade Statistics, 2014 :
 -معدل انفتاح التجارة = التجارة (الصادرات  +الواردات)  /الناتج

67495

17491

28

43

	-يعــد االقتصــاد املصــري مــن االقتصــادات الت ــي أخــذت سياســات وخطــوات فعالــة لتحري ــراقتصادهــا ،وفتــح تجارتهــا
الخارجيــة .وفــي هــذا اإلطــارعمــدت مصــرإلــى االنضمــام إلــى العديــد مــن االتفاقيــات والب ــروتوكوالت التجاريــة ،خاصــة
بالنســبة لشــركائها التجاريي ــن األساسي ــن مثــل االتحــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة .وقــد ارتفــع معــدل
انفتاح التجارة من  % 39عام  2000إلى  % 72عام  ،2008ويعد انخفاض هذا املعدل عام  2009ر ً
اجعا إلى األزمة
املالية العاملة في ذلك العام ،إال أن التغيـرات السياسية وما تبعها من عدم استقراراقتصادي وسيا�سي منذ 2011
في مصرلم يسمح بمعاودة االرتفاع ملعدل انفتاح التجارة ،الذي وصل إلى  % 43خالل عام ( 2014أنظرجدول .)2
وعلــى الجانــب األخــر ،ســاعدت االتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة علــى زيــادة التجــارة مــن الــدول اإلقليميــة ،فقــد بلغــت
التجــارة املصريــة مــع الــدول العربيــة  % 11.4مــن إجمالــي تجــارة مصــرخــال عــام  ،2010مقارنــة بنســبة  % 5,3فــي
 ،2001و  % 9,8فــي )OECD, 2010; WTO, 2014( 2004
	-شــهدت الصــادرات التحويليــة وصــادرات الخدمــات التجاريــة فــي مصــرزيــادة مطــردة منــذ عــام  ،2000حيــث ارتفعــت
صــادرات الصناعــات التحويليــة مــن  5,276بليــون دوالر عــام  2000إلــى  29,611بليــون دوالر عــام ً .2011
أيضــا
ارتفعت صادرات الخدمات التجارية من  9,687بليون دوالرعام  2000إلى  23,618بليون دوالرعام  ،2010ويـرجع
االنخفــاض فــي الصــادرات منــذ عــام  2011إلــى األحــداث السياســية غي ــر املســتقرة فــي مصــر والت ــي أث ــرت علــى كافــة
ً
ً
ارتفاعــا مالحظــا فــي الصــادرات الخدميــة حيــث
املتغي ـرات االقتصاديــة فــي االقتصــاد املصــري .إال أن عــام  2014شــهد
ارتفــع مــن18 ,262بليــون دوالرخــال عــام  2013إلــى  21,898بليــون دوالرفــي عــام .2014
30
8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol38/iss2/2

Fakher: The Institutional Determinants of International Trade Flows

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع - 2يونيو (حزيـران) 2018

جدول رقم ()3
األرقام القياسية للتجارة في مصر(( )2014-2001سنة األساس)100=2000
مؤشرشروط التجارة
90
100
110
140
150
140
150
150

السنة
2001
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

مؤشرالقوة الشرائية للصادرات
90
110
150
200
250
300
290
275

املصدر.UNCTAD State-Country Profile, 2016 :

	-ارتفعــت األرقــام القياســية للتجــارة فــي مصــرمنــذ عــام  ،2001فقــد ارتفعــت شــروط التجــارة منــذ عــام  2001وحتــى
ً
انخفاضا في شروط التجارة والذي يعد ً
ً
نتاجا
 ،2008وشهد عام 2010
طبيعيا لألزمة املالية العاملية ،إال إنه ارتفع
مــرة أخــرى منــذ عــام  ،2011ليســتقرعلــى نفــس املعــدل وحتــى  .2014كذلــك ارتفــع مؤشــرالقــوة الشـرائية للصــادرات
املصرية بشكل مالحظ منذ  2002ليصل إلى أعلى معدل له خالل عام  2010وهو ضعف املعدل املحقق في ،2004
إال أن هــذا املؤشــربــدأ فــي االنخفــاض منــذ عــام  2012وحتــى ( 2014انظــرجــدول .)3
جدول رقم ()4
أكبـرخمس شركاء تجارييـن ملصرعام ( 2014صادرات ،مليون دوالر)
إيطاليا
542,2

السعودية
841,1

الهند
712,1

تـركيا
300,1

أملانيا
189,1

املصدرUnited Nations, Conference on Trade and Development, 2016 :

	-تعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإيطاليــا والصي ــن واململكــة املتحــدة ،أهــم الشــركاء التجاريي ــن ملصــربصفــة عامــة ،وتأتــى
الدول األسيوية الصاعدة ثالث أهم شريك تجارى ملصربعد الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي خالل السبع
سنوات األخيـرة ،وقد مثلت تجارة مصرمع الدول األسيوية غيـرالعربية  % 18,5من إجمالي تجارة مصر .وتمثل الصيـن
وحدها  %6,5من تجارة مصرالخارجية ،تليها الهند بنسبة  ،%4,2وكوريا بنسبة  .%2,8وتمثل كالمن إيطاليا والسعودية
والهند وتـركيا وأملانيا أهم الشركاء التجارييـن ملصرفي الصادرات على التـرتيب خالل عام ( 2014انظرجدول .)4
	-تتـركزالصادرات املصرية في منتجات زراعية (أرز  -فاكهة -بصل مجفف) ،وكيماويات ،ومعادن ومنتجاتها ،وقطن،
ومنسوجات ومالبس ،كذلك تتـركزصادرات الخدمات التجارية في خدمات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات .على
الجانــب األخــرتشــمل أهــم الــواردات املصريــة( ،وقــود  -مــواد غذائيــة  -حبــوب  -كيماويــات  -آالت ومعــدات كهربائيــة).
وشــهد عــام  2014ت ــركزفي الصــادرات املصنعــة لتمثــل نســبة  %47مــن إجمالــي الصــادرات املصريــة ،يليهــا الوقــود
بنســبة  ،%28ثــم املنتجــات الزراعيــة بنســبة  ،%17ثــم املعــادن بنســبة .) United Nations, 2016( %4

مؤشرات األداء املؤس�سي في مصر
تســجل مؤشـرات الحوكمــة (االســتقرارالسيا�ســي ،فعاليــة الحكومــة ،الجــودة التنظيميــة ،قواعــد القانــون ،التحكــم فــي
ً
ً
ً
وتواضعــا
انخفاضــا
الفســاد ،الشــفافية) فــي مصــر
ملموســا خــال العقدي ــن األخيـري ــن وعلــى األخــص خــال الثــاث الســنوات
األخي ــرة منــذ عــام  ،2011وي ــرجع ذلــك إلــى مــا شــهدته مصــرمــن عــدم اســتقرارسيا�ســي وأمنــي واقتصــادي .وقــد ســجل مؤشــر
31
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الحوكمة  -.,87في  ،2013ورغم ارتفاع هذا املؤشرخالل الـ  15سنة األخيـرة حيث بلغ  -,37خالل عام ،((( 2000إال أن املؤشر
ً
ال ي ـزال
متواضعــا للغايــة مؤث ـ ًـرا علــى العديــد مــن املؤشـرات االقتصاديــة خاصــة التجــارة واالســتثمار (انظــرجــدول .)5
ً جدول رقم ()5
مؤشرات الحوكمة (وفقا ملؤشرات البنك الدولي) في مصر()2013-2000
السنوات
املشاركة واملساءلة

االستقرارالسيا�سي

فعالية الحكومة

الجودة التنظيمية

سلطة القانون

التحكم في الفساد

2013
2012
2011
2010
2005
2000
2013
2012
2011
2010
2005
2000
2013
2012
2011
2010
2005
2000
2013
2012
2011
2010
2005
2000
2013
2012
2011
2010
2005
2000
2013
2012
2011
2010
2005
2000

درجة الحوكمة
)Governance Score (-2.5-+2.5
1.040.771.13-1.20
-0.96
-0.82
1.651.461.450.910.750.70.87.81. 570.430.430.210.330.490.330.180.410.350.600.46
0.400.110.03+
0.010.780.720.690.560.520.39-

املصدرWorld Bank, Governance Indicators, 2013-2000 :
(((
10

الرتبة املئوية
)Percentile rank (0-100
17.5
26.5
14.6
19.2
21.6
24.5
7.1
7.6
9.3
19.1
24.0
4.8
21.1
23.4
35.5
40.1
39.0
46.8
27.8
33
41.7
46.9
39.2
35.8
33.3
39.8
42.7
51.7
53.6
52.6
32.1
33.5
28.0
34
38.0
43.4

يقع نطاق مؤشرالحوكمة بيـن حديـن األق�صى واألدنى .2.5+،2.5-
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ُ
	-تعد دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أقل دول العالم في الديمقراطية ،وأدت األوضاع السياسية املضطربة في كثيـر
من هذه الدول منذ عام  2011ملزيد من التـراجع في التـرتيب العالمي ،فقد تـراجعت مؤشرات الحوكمة بشكل مالحظ بعد
 2011فــي كثي ــرمنهــا ،خاصــة مصــر ،والجزائــر ،وتونــس ،واألردن .كذلــك كان هنــاك انخفــاض فــي البحري ــن والكويــت ولبنــان
ً
تحسنا خالل الفتـرة  ،2014-2010إال في إسرائيل واإلمارات (انظرجدول .)6
وقطر ،ولم تشهد هذه املؤشرات
جدول رقم ()6
أهم مؤشرات الحوكمة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ()Mena Countries) (2014،2010

مصر
الجزائر
إسرائيل
األردن
لبنان
املغرب
سوريا
تونس
اإلمارات
الكويت
البحريـن
قطر
مالطا

املشاركة واملساءلة
Voice and Accountability
2014
2010
15
19
23
18
70
66
20
27
34
35
28
28
3
5
8
10
29
23
29
32
20
25
22
24
86
89

املصدر.World Bank, Governance Indicators, 2014 :

االستقرارالسيا�سي
Political Stability
2014
2010
19
8
10
11
13
10
26
34
7
6
30
27
-3
21
15
44
76
73
52
60
15
28
83
86
89
90

التحكم في الفساد
Control of Corruption
2014
2010
32
34
32
37
76
73
61
62
13
20
50
53
13
-2
56
55
84
80
50
69
64
64
83
91
79
79

	-يقيــس مؤشــرالفســاد ( )Corruption Perceptions Indexمســتويات الفســاد فــي القطــاع العــام فــي  183دولــة حــول
العالــمً .
ووفقــا لهــذا املؤشــريت ـراوح الدرجــة بي ــن صفــر ،100-ويشي ــرالصفــرإلــى أن الدولــة لديهــا مســتوى مرتفــع جـ ًـدا
مــن الفســاد ،بينمــا تشي ــر 100إلــى دولــة خاليــة مــن الفســاد.
	-شهدت مصرتـر ً
اجعا في مؤشرالفساد خالل الفتـرة  ،2011-2007ورغم أن تـرتيب مصرعامليا في  2006هو 70بدرجة
 ،3,4إال أن هــذا الت ــرتيب ت ـراجع ليصــل ل ـ  118فــي  2012ثــم انخفــض ل ـ  94فــي  2014بدرجــات متســاويه فــي متوســطها
مقارنة بعام  2006حيث بلغت  3,2،3,7خالل  2012،2014على التـرتيب (انظرجدول .)CPI,2011,2014( )7
جدول رقم ()7
مؤشرالفساد في مصر(Corruption Perceptions Index (CPI) )1996-2014
التـرتيب
الدرجة
السنوات
Rank
Score
41
2.84
1996
63
3.1
2000
70
3.4
2005
70
3.3
2006
105
2.9
2007
115
2.8
2008
33
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السنوات

الدرجة
Score
2.8
3.1
2.9
3.2
3.2
3.7

2009
2010
2011
2012
2013
2014

املصدرCorruption Perception Index (CPI( :

التـرتيب
Rank
111
98
112
118
114
94

	-انتقلت مصرمن مرحلة التحري ــرالجزئي (الحرية القانونية ،والسياسية ،واالقتصادية) خالل الفت ــرة  2010-2008إلى
مرحلــة عــدم الحريــة .وممــا ال شــك فيــه أن األوضــاع السياســية غي ــراملســتقرة الت ــي شــهدتها مصــرمنــذ  2011كانــت سـ ًـببا
أساسـ ًـيا فــي هــذا الت ـراجع بعــد أن خطــت مصــرخطــوات جــادة نحــوالتحري ــر ،خاصــة التحري ــراالقتصــادي (أنظــرجــدول .)8
جدول رقم ()8
مؤشر«بيت الحرية» للحرية االقتصادية في مصرخالل الفتـرة ()2015-2002
الحالة
درجة الحرية
البيئة القانونية
البيئة السياسية
البيئة االقتصادية

2002
عدم
حرية
56
22
22
13

2007
عدم
حرية
62
22
22
18

2008
حرية
جزئية
59
21
20
18

2009
حرية
جزئية
60
21
21
18

2011
عدم
حرية
65
23
24
18

2012
عدم
حرية
57
20
22
15

2013
عدم
حرية
62
22
24
16

2014
عدم
حرية
68
22
30
16

2015
عدم
حرية
73
24
33
16

املصدرFreedom House Index of political Freedom, 2002-2015 :

	ُ -يعد األداء املؤس�سي أحد العناصراملهمة املؤثـرة على حجم تكلفة املعامالت التـي تؤثـربدورها على حركة االستثمار
والتبــادل التجــاري مشــتملة علــى تكاليــف الحجــز ،ورســوم الت ـراخيص ،والرســوم القانونيــة ،وضرائــب املبيعــات
والنقــلُ .ويعــد انخفــاض الجــودة املؤسســية سـ ًـببا مباشـ ًـرا فــي ارتفــاع كلفــة املعامــات والتبــادل إضافــة لوجــود مــا
نســميه بتكلفــة املعامــات غي ــرالرســمية ،وباملقابــل يســهل األداء املؤس�ســي الجيــد األعمــال ويخفــض تكلفــة املعامــات.
ً
ارتفاعــا فــي تكلفــة املعامــات مقارنــة بكثي ــرمــن دول الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا ،حيــث بلغــت هــذه
	-ســجلت مصــر
التكلفة  %11,74عام  ،2011مقارنة بـ  ،3,01 ،5 ،5,05 ،7,10صفر ،في كل من تونس واإلمارات والبحريـن وعمان
وقطرعلى التوالي خالل نفس العام (أنظرجدول .)9
ً
ً
	ُ -يعد انخفاض نسبة تكلفة املعامالت في مصرعام  2014انخفاضا طفيفا غيـرمؤثـرمقارنة بعام  ،2011على الرغم
مــن االنخفــاض املالحــظ لتكلفــة املعامــات فــي العديــد مــن دول الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا مثــل األردن ،ولبنــان،
وإيـران ،وإسرائيل ،حيث بلغت  5,90،4,60،6,74،10,24على التوالي خالل عام ( 2014أنظرجدول .)9
جدول رقم ()9
تكلفة املعامالت كنسبة من قيمة امللكية في مجموعة من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ()2014،2011

2011
2014

مصر
11.7
10.4

األردن املغرب
12.3 15.2
14.7 10.2

املصدر. Global Property Guide Research :

لبنان إيـران إسرائيل تونس اإلمارات البحريـن عمان
3
5
5
7.1
9.6
9.9 11.6
3
5.2
6
9.1
6.7
4.6
5.9

قطر
0
0.25
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ُ
	ً -
وفقا لتقريـرالتنافسية العاملية ،تقدرالجودة املؤسسية ملصرخالل عام  2015 / 2014بدرجة ( 3,4يتـراوح املؤشر
بي ــن  1جــودة مؤسســية ضعفــة 7 ،جــودة مؤسســية مرتفعــة) ،بت ــرتيب  100مــن  144دولــة ،وهــو يعنــي أداء مؤس�ســي
ضعيف .كذلك تنخفض مؤشرات عدم االستقرارالسيا�سي والبيـروقراطية الحكومية والفساد كأهم العوامل التـي
تعكــس جــودة مؤسســية ضعفيــة فــي مصــر ،وتؤث ــربشــكل مباشــرعلــى قطــاع األعمــال املصــري ،حيــث بلغــت ،2,7،2,1
 7,7علــى التوالــيً .
أيضــا تعــد املدفوعــات غي ــرالقانونيــة لتيسي ــراألعمــال ،إضافــة إلــى تكاليــف اإلرهــاب لهــا تأثي ــرســلبي
مباشرعلى قطاع األعمال للعديد من الدول النامية بصفة عامة ومصربصفة خاصة ،والتـي بلغت  ،3,6،3,8على
التوالــي ( = 1منخفــض جـ ًـدا = 7،مرتفــع جـ ًـدا) (.)The Global Competitivenes Report, 2014-2015
ُ
	-تعد قواعد القانون أفضل املؤشرات املؤسسية في مصر ،حيث سجل هذا املؤشرأعلى درجات مقارنة باملؤشرات
األخرى (جدول  .)5وسجلت كفاءة اإلطارالقانوني لقطاع األعمال الخاص في مصر = 1( 4عدم كفاءة = 7،كفاءة
مرتفعــة) ،بت ــرتيب  50علــى  142دولــة ( .)The Global Competitivenes Report 2014-2015وبصفــة عامــة ،فــإن
بيئة األعمال في مصرتواجه صعوبات عديدة خالل العقود الـ  3األخيـرة ،والتـي تستلزم العمل على تخطيها إلمكان
التكامل مع االقتصاد العالمي .وان كانت اإلجراءات الخاصة باألعمال شــهدت تحسـ ًـنا خالل الـ  5ســنوات األخي ــرة،
حيــث انخفضــت مــدة الحصــول علــى الت ـراخيص مــن  150يــوم عــام  2000إلــى  113يــوم فــي  ،2004ثــم إلــى  43يــوم فــي
 ،2011كذلك انخفض الوقت الالزم لبدء األعمال من  45يوم في عام  2000إلى 7أيام في  ،2011إال أن ذلك ال ُيعد
ً
كافيا لخلق بيئة مؤسسية إجرائية مناسبة لتيسيـراألعمال في مصر(.)World Development Indicators, 2012

دور السياسة التجارية في إصالح البناء املؤس�سي للتجارة الدولية
تلعــب التجــارة ً
دورا مؤث ـ ًـرا علــى التنميــة االقتصاديــة فــي مصــر ،حيــث تعــد صــادرات الســلع والخدمــات هــي املحــرك
للنمــو االقتصــادي ،األمــرالــذي جعــل صانــع السياســة فــي مصــري ــركزعلــى سياســة التصدي ــراملــؤدى للنمــو منــذ بدايــة القــرن
الحالــي( ،)2004-2000تلــك الفت ــرة الت ــي شــهدت فيهــا السياســة التجاريــة العديــد مــن اإلصالحــات .وفــي واقــع األمــرفــإن أهميــة
إصالحــات السياســة التجاريــة ليســت فقــط فــي كونهــا مؤث ــرة بشــكل مباشــرعلــى تدفقــات التجــارة فــي مصــر ،بــل تتعــدى ذلــك مــن
خالل دورها املباشرفي جذب حجم ونوعية أفضل من االستثمار ،من خالل تأثيـرها على تهيئة مناخ مناسب لألعمال املحلية
والخارجيــة ( .)OECD, 2010وقــد اتخــذت مصــرخطــوات كبي ــرة منــذ بدايــة العقــد املا�ضــي لفتــح اقتصادهــا فــي مجــال التجــارة
الدوليــة ،وعمــدت السياســة التجاريــة إلــى تخفيــض التعريفــة الجمركيــة بشــكل كبي ــر ،وإن ظلــت مرتفعــة إذا مــا قورنــت بــدول
ً
ملحوظــا فــي صادرتهــا .وعمــدت مصــر ً
أخــرى اســتطاعت تحقيــق نمـ ًـوا
أيضــا إلــى إب ـرام اتفاقيــات تجاريــة عديــدة مــع أكب ــرشــركائها
التجارييـن ،وارتفعت مستويات التكامل من  % 40من إجمالي الناتج اإلجمالي عام  2000إلى  % 67في .)OECD, 2010( 2009
وأمــام الجهــود السياســة إلصــاح السياســة التجاريــة ،ظلــت هــذه الجهــود محــدودة التأثي ــرمقارنــة بالعديــد مــن الــدول
النامية ،وظهرت مجموعة من التحديات أمام صانع السياسة تمثلت في العوائق املؤسسية في مجال التجارة واألعمال والتـي
ً
أصبحــت تلعــب ً
دورا ً
مهمــا بــل محــركا فــي تدفقــات التجــارة واألعمــال فــي مصــر ،فقــد أصبــح نجــاح وفاعليــة السياســة التجاريــة
مرتبــط بتقليــل القيــود والعوائــق املؤسســية الت ــي يمكــن أن تعرقــل توجهــات االنفتــاح للسياســة التجاريــة.
وتتمثل أهم العوائق املؤسسية أمام التجارة الدولية ملصرفي اإلجراءات املستندية والوقت والتكلفة (بخالف التعريفة
الجمركيــة) .وقــد بــدأت الحكومــة املصريــة فــي إجـراء عديــد مــن االتفاقــات واإلجـراءات للتغلــب علــى العوائــق املؤسســية ً
وفقــا
ً
لخطة اإلصالح املؤس�سي منذ  ،2008وحققت بالفعل ً
تقدما ملحوظا حيث انخفض مؤشرالعوائق املؤسسية غيـرالتعريفية
فــي مجــال التجــارة الدوليــة بصفــة عامــة فــي مصــرمــن  86عــام  2006إلــى  24عــام (2010البنــك الدولــي .)2014 ،وعلــى الرغــم ممــا
حمله املناخ السيا�سي في مصرمنذ  2011من عرقلة في مسيـرة اإلصالح املؤس�سي ،إال أن التحول السيا�سي واالجتماعي الذي
تشــهده مصــراآلن يمثــل فرصــة لصانــع السياســة ملعالجــة العديــد مــن العقبــات املؤسســية فــي مجــال التجــارة الدوليــة .وفــي هــذا
اإلطارعمدت السياسة إلى (البنك الدولي:)2014 ،
	-تخفيض عدد املستندات املطلوبة إلى  8للتصديـر ،و 10لالستيـراد ،مقارنة بـ  14للتصديـر ،و 16لالستيـراد قبل .2012
	-خفض تكلفة اإلجراءات املستندية والشحن ،وإصدارالقانون الخاص بإمكان مشاركة القطاع الخاص في أنشطة
النقل البحري وإدارة املواني ومناولة البضائع ،بعد أن كانت مقصورة على القطاع العام.
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	-نفــذت الحكومــة عــام  2010خطــة شــاملة إلعــادة تنظيــم إدارة الجمــارك للوفــاء باملعايي ــر الدوليــة وتطبيــق أنظمــة
جديــدة لتكنولوجيــا املعلومــات داخــل املوانــي الرئيســة ،مــع اســتثناء مــا عانتــه املوانــي املصريــة مــن اضطرابــات
وإضرابات واحتجاجات إبان  .2011وفي هذا اإلطاراحتلت مصراملركزالخامس في مؤشرأداء الخدمات اللوجستية
عــام  2012الصــادرعــن البنــك الدولــي ،مــن بي ــن  37اقتصــاد مــن االقتصــادات املتوســطة واملنخفضــة الدخــل(((.
رغم الجهود السياسية املبذولة للتغلب على العوائق املؤسسية في نطاق األعمال ،والذي انعكس مردوده في العديد من
املؤشرات ،والتـي أوضحها أخي ًـرا تقريـراألعمال الدولي من قبل البنك الدولي  ،2016حيث تعد مصرمن بيـن  7دول (الصيـن،
ً
ً
كولومبيا ،جورجيا ،الهند ،بولندا ،رواندا) الت ــي حققت ً
تقدما ملحوظا في قواعد األعمال ،إال أنها
جهودا ومؤشـرات ال ت ـزال
متواضعــة إذا مــا قورنــت بــدول أخــرى ،حيــث يت ـراجع ت ــرتيب مصــرفــي مؤشــرقواعــد األعمــال مــن  128عــام  2014إلــى  131فــي
تقدمــا نسـ ًـبيا سـ ً
 ،2016األمــرالــذي يعكــس ً
ـريعا للعديــد مــن الــدول الناميــة فــي هــذا اإلطــار( .)World Bank, 2016فعلــى ســبيل
املثــال بالرغــم مــن تخفيــض عــدد املســتندات املطلوبــة لعمليــات التصدي ــرواالستي ـراد ،فهــو ي ــزيد مقارنــة باملتوســط اإلقليمــي
لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،الذي يبلغ  6مستندات للتصديـر ،و 8لالستيـراد ،كذلك إذا قورنت بدولة مثل فرنسا
الت ــي ال تســتلزم عمليــات التصدي ــر واالستي ـراد أكث ــر مــن مستندي ــن فقــط ،وهــو مــا يؤث ــر بشــكل مباشــر علــى التكلفــة والوقــت
الالزمي ــن للقيــام بأعمــال التصدي ــرواالستي ـراد (البنــك الدولــي .)2014 ،وفــي هــذا اإلطــار ،ومــع جهــود سياســة تقليــل العوائــق
املؤسسية في مجال التجارة الدولية ،إال أن صانع السياسة ال يـزال أمامه العديد من التحديات ملواجهة هذه العوائق سواء
بصورة عامة من خالل مكافحة الفساد وتطبيق القانون ،أو بشكل خاص من خالل تبسيط اإلجراءات ومتطلبات التوثيق،
ً
نموذجا لتيسي ــرالتجارة ،وتطبيق نظام تبادل والتعامل مع
والعمل على الوصول إلى ما نســمية باملســتند الوحيد والذي ُيعد
البيانات واملعلومات إلكت ً
ـرونيا لدى جميع الجهات املعنية ،التـي تساعد بشكل مباشرفي تقليل الفساد في معامالت التجارة.

نموذج القياس
يـركزالبحث على تأثيـراملحددات املؤسسية على تدفقات التجارة الدولية ،والذي تم تحليله في شقه النظري في الجزء
السابق ،ويـركزهذا الجزء على دراسة تأثيـراملحددات املؤسسية على تدفقات التجارة الدولية في مصرخالل الفتـرة (-1995
ً
اعتمادا على الخلفية النظرية ،وباستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية (.)OLS
،)2014

تحليل االنحدارلتأثيـراملتغيـرات املؤسسية على تدفقات التجارة

كما اتضح ً
سابقا ،تعد التجارة هي العامل التابع في النموذج ،والتي تقاس بدرجة انفتاح التجارة خالل الفتـرة (-1995
 .)2014وتعرف درجة انفتاح التجارة بنسبة مجموع الصادرات والواردات للناتج املحلى اإلجمالي:
انفتاح التجارة = (الصادرات  +الواردات)  /الناتج املحلى اإلجمالي.

هنــاك أربعــة متغي ـرات تفسي ــرية (مســتقلة) ،يمكــن أن تعكــس التغي ـرات فــي العامــل املتغي ــر ،والت ــي يتــم تقســيمها إلــى
متغي ـرات تقليديــة مؤث ــرة علــى التجــارة ،مثــل دخــل الشــركاء التجاريي ــن وتدفقــات االســتثماراألجنبــي املباشــر ،ومتغي ـرات غي ــر
تقليدية مرتكزة على املتغيـرات املؤسسية ،من خالل مؤشرات الحوكمة والحرية السياسية ،والتـي يمكن توضيحها فيما يلي:

متغيـرات تقليدية
	-دخل الشركاء التجارييـن :يؤثـردخل دول شركاء التجارة بشكل مباشرعلى التجارة الثنائية بيـن أي دولتيـن ،فالدول
ذات الدخــل املرتفــع أو الناتــج املحلــى اإلجمالــي تتجــه إلــى مزيــد مــن تجارتهــا بعضهــا مــع بعــض ،وقــد قــدم العديــد مــن
االقتصاديـن البـراهيـن لدعم هذه العالقة ،خاصة ما قدمه ً .)Bun, 2009( Tinbergen & Nobel Laureates
ووفقا
لذلك فمن املتوقع أن يكون معامل الناتج املحلى اإلجمالي للشركاء التجارييـن ملصر ً
موجبا .ويعتمد النموذج على قياس
متوســط الناتــج املحلــى اإلجمالــي ألهــم الشــركاء التجاريي ــن فــي مصــر ،وهمــا االتحــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة.
((( يقيس مؤشرأداء الخدمات اللوجستية ،كفاءة عملية التخليص الجمركي ،وجودة البنية األساسية ذات الصلة بالتجارة والنقل ،وسهولة
تجهيـزالشحنات ،وكفاءة الخدمات اللوجستية ،والقدرة على تعقب وتتبع الشحنات ،ودقة وتوقيت الشحنات.
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	-االســتثماراألجنبــي املباشــر :يقــاس هــذا املتغي ــربمعــدل االســتثماراألجنبــي املباشــرللناتــج املحلــى اإلجمالــي ،وســوف
يتم أخذ هذا املتغيـربفتـرة إبطاء ،حيث يظهرتأثيـراالستثماراألجنبي املباشرعلى التجارة بعد فتـرة من تدفق هذه
االســتثمارات .ويســتند متغي ــراالســتثماراألجنبي املباشــرعلى افت ـراض أن هذه االســتثمارات ت ــزيد القدرة اإلنتاجية،
نتيجة لزيادة عرض السلع والخدمات الناتج من زيادة الواردات من السلع الوسيطة لزيادة اإلنتاج .ويعد اكتساب
التكنولوجيــا وتدفقــات رؤوس األمــوال الالزمــة للنمــو االقتصــادي حلقــة الوصــل بي ــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي
املباشــروالنمــو االقتصــادي للــدول املضيفــة ( .)Hermes & Lensink, 2003; Andreas & Theo, 2006لذلــك مــن
املتوقــع أن تكــون هنــاك عالقــة إيجابيــة بي ــن انفتــاح التجــارة واالســتثماراألجنبــي املباشــر.

متغيـرات غيـرتقليدية
رغم اتفاق أدبيات االقتصاد على أهمية العوامل املؤسسية ،إال أن االختالف يأتي من أدوات قياس هذه العوامل .ويعتمد
هذا البحث على مؤشري ــن للجودة املؤسسية متمثلي ــن في« :مؤشرات الحوكمة» ،و«مؤشردارالحرية للحرية السياسية» .ومن
(((
املتوقع أن يكون هناك تأثيـرإيجابي للجودة املؤسسية على التجارة.
ويعمــل تحسي ــن الجــودة املؤسســية علــى انخفــاض عــدم التأكــد بشــان إب ـرام وتنفيــذ العقــود ،الــذي يقلــل مــن تكاليــف
املعامــات بشــكل مباشــرمــن خــال تأمي ــن حقــوق امللكيــة ،وبشــكل غي ــرمباشــرعــن طريــق الثقــة فــي املعامــات االقتصاديــة .وكلمــا
استطاعت الدول أن تحسن أداءها املؤس�سي ،ساعد ذلك على تسهيل األنشطة االقتصادية ومن ثم التأثيـر بشكل إيجابي على
التجــارة (.)De Groot et al., 2003
	-مؤشــرات الحوكمــة :يعتمــد البحــث علــى مؤشـرات الحوكمــة والت ــي تمثــل قاعــدة بيانــات متاحــة ،تلــك البيانــات الت ــي
يتم الحصول عليها عن طريق البنك الدولي  .World Bank by Kaufman et al.يتم الحصول على هذه البيانات من
 17مصــدرمختلــف مجمعــة مــن قبــل  15منظمــة ،وتشــمل مؤشـرات الحوكمــة :املحاســبة ،قواعــد القانــون ،التحكــم
في الفســاد ،الفاعلية الحكومية ،االســتقرارالسيا�ســي ،والجودة التنظيمية .وقد تم توضيح املفاهيم الخاصة بهذه
املؤشـرات في جزء ســابق من هذه الدراســة.
	-الحرية السياسية :نعتمد على مؤشردارالحرية للحرية السياسية والذي يتـراوح بيـن  ،7-1وتوضح املعادلة التالية
نموذج القياس املستخدم في إطارنموذج املعادلة الواحدة:
OPEt = α 0 + α 1GDPtp + α 2 FDI t −1 + α 3GOVt + α 4 PFI t + + µ t

حيــث  OPEانفتــاح التجــارة GDP ،الناتــج املحلــى اإلجمالــي ألهــم الشــركاء التجاريي ــن ملصــر FDI ،معــدل االســتثمار
األجنبي املباشرللناتج املحلى اإلجمالي GOV ،مؤشرالحوكمة PFI ،مؤشردارالحرية للحرية السياسيةα 4 α 3α α α 0 ،
2 1
تمثــل الثابــت ومعامــات املتغي ـرات املســتقلة الســابقة علــى الت ــرتيب ،كمــا تمثــل  µمعــدل الخطــأ.
وفــي واقــع األمــرفــإن التعامــل مــع بيانــات السالســل الزمنيــة ،يثي ــرعـ ً
ـددا مــن القضايــا االقتصاديــة القياســية الت ــي يمكــن

أن تؤث ــر علــى تقدي ــر معلمــات النمــوذج باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى ،ومــن أهمهــا عــدم ســكون السلســلة الزمنيــة
والــذي قــد يــؤدى إلــى نتائــج متحي ــزة ،كمــا يمكــن أن تظهــر مســتوى مرتفــع زائــف . R 2
لذلــك فالبــد مــن تقدي ــر مــدى ســكون السلســلة قبــل التقدي ــر ،فــإذا كانــت السالســل الزمنيــة ســاكنة مــن البدايــة فــي
مســتواها فتعتب ــر  ،)0( 1وان لم تكن فيتم أخذ الفروق األولى( ) Differenceلها واختبار اســتقراره ،فإذا كانت تلك الفروق
ً
ً
ساكنة ،إذا السلسلة الزمنية متكاملة من الدرجة األولى .لذلك تم إجراء اختبار جذور الوحدة ،Unit Roots Test
اعتمادا
على اختبار«ديكى  -فولر» املتعدد ) ،((( Augmented Dickey- Fuller (ADFوقد اتضـح من االختبارأن متغيـرات النموذج
((( تعــد العوامــل املؤسســية مثــل :تكلفــة املعامــات وتعقــد األنظمــة اإلداريــة ،وعــدم التأكــد لقواعــد اللعبــة ،وتوزيــع التكلفــة واملخاطــر مــن
املتغي ـرات الهامة املفسرة لتأثي ــرالعوامل املؤسسية على التجارةً ،
ونظرا لعدم توفرسلسلة زمنية من هذه البيانات عن مصر ،فيتم االعتماد
ً
علــى متغي ـرات الحوكمــة والحريــة السياســية كمؤشــرللمتغي ـرات املؤسســية ،والتــي اعتمــدت عليهــا أيضــا العديــد مــن الدراســات فــي هــذا املجــال.
(((

ً
وفقا الختبار "ديكى -فولر" املتعدد اإلحصائي ،فإنه إذا كانت القيمة اإلحصائية املحسوبة أقل من القيمة الحرجة (القيم املطلقة  ،)Tفيجب قبول
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اتســمت بالســكون  ،Stationaryأي خلوهــا مــن جــذور الوحــدة ،إذا اتســمت جميــع متغي ـرات النمــوذج باملعنويــة اإلحصائيــة،
باستثناء متغيـراالستثماراألجنبي املباشر .وقد تم استخدام اختبارالفرق األول لسلسة بيانات االستثماراألجنبي املباشر،
ويمكــن أن نســتخلص أن متغي ــراالســتثماراألجنبــي املباشــريتســم بالســكون عنــد الفــرق األول الختبــار«ديكــى -فولــر» املتعــدد.

النتائج
يوضح جدول ( )10نتائج القياس لتأثيـر الجودة املؤسسية على التجارة في مصر خالل الفتـرة ( .)2014-1995وتظهر
ً
نتائــج القيــاس أن هنــاك تأثي ــر موجــب ومعنــوي
إحصائيــا ملتغي ــر الحوكمــة علــى تدفقــات التجــارة ،حيــث بلغــت قيمــة معاملــه
( ،).,71بمعنــى أن كل زيــادة فــي مســتوى األداء املؤس�ســي متمثلــة فــي مؤش ـرات الحوكمــة بنســبة  %1يت ــرتب عليــه تحســن فــي
ً
إحصائيــا بي ــن الحريــة السياســية وتدفقــات التجــارة،
تدفقــات التجــارة بنســبة .% .,71كذلــك هنــاك عالقــة إيجابيــة ومعنويــة
بمعنــى أن كل زيــادة فــي مســتوى الحريــة السياســية بنســبة  %1يت ــرتب عليــه تحســن فــي تدفقــات التجــارة بنســبة %,54علــى
ً
ً
ً
ومعنويــا
إيجابيــا
جانــب املتغي ـرات التقليديــة فهنــاك تأثي ـ ًـرا
إحصائيــا ملتغي ــر االســتثمار األجنبــي املباشــر ،بمعنــى أن زيــادة
تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر بنســبة  %1يت ــرتب عليــة تحســن فــي تدفقــات التجــارة بنســبة  .% 53,علــى الجانــب األخــر
إحصائيا بي ــن دخل الشركاء التجاريي ــن وتدفقات التجارةً .
ً
وأيضا تصل القوة التفسي ــرية
فهناك عالقة موجبة غي ــرمعنوية
ً
للنمــوذج ككل (  ) R 2حوالــى  ،%65ممــا يعنــى أن كال مــن املحــددات املؤسســية متمثلــة فــي األداء الحكومــي الجيــد والحريــة
السياســية ،وتدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر فســرت حوالــى  %65مــن التغي ـرات الت ــي حدثــت فــي تدفقــات التجــارة خــال
تلــك الفت ــرة ،وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه د اســات عديــدة ،كمــا ســبق توضيحــه سـ ً
ـابقا.
ر
جدول رقم ()10
نتائج قياس النموذج
املتغيـرالتابع :تدفقات التجارة خالل الفتـرة ()2013-1995
املتغيـرات
Variable
املعلمات Coefficient
-TاإلحصائيةT- Statistic -

GDPp

FDI-1

GOV

PEI

()0,09
1,03

(***)0,53
4,31

(** )0,71
2,82

(**)0,54
2,61

R2

,65

D.W

1,9

الخالصة
ً
نظريــا ،يــؤدى تحــس األداء املؤس�ســي داخــل الدولــة إلــى تقليــل عــدم التأكــد مــن تنفيــذ عقــود املعامــات ،وزيــادة الثقــة فــي
توافــرالحوكمــة االقتصاديــة بشــكل عــام ،والــذي مــن شــأنه تقليــل تكلفــة املعامــات بشــكل مباشــر ،وزيــادة األمــان فيمــا يخــص
حقــوق امللكيــة .كذلــك يظهــربصــورة غي ــرمباشــرة مــن خــال الجديــة وااللت ـزام والشــفافية فــي املعامــات االقتصاديــة والت ــي
تنعكــس فــي جــذب تدفقــات االســتثماراألجنبــي املباشــروزيــادة التجــارة.
ً
على الجانب التطبيقي ،حاول البحث التحقق من ما إذا كانت العوامل املؤسسية مؤثـرة
معنويا على تدفقات التجارة
من عدمه .واعتمد البحث في ذلك على قياس تأثيـرالجودة املؤسسية باستخدام مجموعة من مؤشرات الجودة املؤسسية،
ً
إيجابيــا وبشــكل معنــوي علــى تدفقــات التجــارة فــي مصــرخــال فت ــرة
والت ــي توصلــت فــي نتائجهــا إلــى أن املحــددات املؤسســية تؤث ــر
القياس.
فرض العدم بعدم سكون السالسل الزمنية (أي احتوائها على جذور الوحدة) ،ويتم تطبيق االختبارعلى الفروق إلى أن نصل إلى السكون ..وإذا كان
اختبار "ديكى -فولر" املتعدد اإلحصائي يظهرأن القيمة اإلحصائية املحسوبة أكبـرمن القيمة الحرجة (القيم املطلقة  ،)Tفنرفض فرضية العدم لعدم
السكون ونستنتج أن املتغيـرساكن.
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فــي هــذا اإلطــار فــإن النتائــج تؤكــد علــى )1( :صحــة فرضيــة الدراســة ،حيــث تمثــل العوامــل املؤسســية محــددات غي ــر
ً
تقليدية تؤث ــرعلى تدفقات التجارة ( )2تعد الجودة املؤسســية
متطلبا أساسـ ًـيا لنجاح سياســات التحري ــرالتجاري ( )3تفســر
ملــاذا تســتفيد بعــض الــدول مــن انفتــاح تجارتهــا بينمــا ال تتمكــن دول أخــرى مــن تحقيــق هــذه االســتفادة مــن تدفقــات التجــارة.
وبصفــة عامــة فــإن نتائــج الدراســة تدعــم دور وأهميــة املحــددات املؤسســية فــي إطــاراالقتصــاد املؤس�ســي ،والت ــي تتفــق
مــع نتائــج دراســات عديــدة التطبيقيــة فــي هــذا املجــال .باإلضافــة لذلــك فقــد أظهــرت الدراســة دور العوامــل غي ــراملؤسســية فــي
التأثي ــرعلــى التجــارة ،متمثلــة فــي متغي ـرات التمويــل والتنميــة االقتصاديــة اعتمـ ًـادا علــى آليــة الســوق الحــروتحري ــرالتجــارة ،وان
كانــت هــذه العوامــل أصبحــت أقــل أهميــة مقارنــة بــدور العوامــل املؤسســية .وتشــجع هــذه النتائــج علــى العمــل علــى تهيئــة املنــاخ
املؤس�ســي املناســب لألعمــال ،والــذي يســاعد مصــرومثلهــا العديــد مــن الــدول الناميــة علــى زيــادة تجارتهــا ومــن ثــم ارتفــاع نصيــب
ً
الفــرد مــن الناتــج املحلــى ،فضــا علــى إمــكان زيــادة تكاملهــا فــي االقتصــاد العالمــي.

خيارات السياسة
يمكن أن تحمل نتائج الدراسة متطلبات السياسة التالية:

ً
أوال ،إذا أرادت الدولــة زيــادة تجارتهــا الخارجيــة ،فعليهــا بتحسي ــن الجــودة املؤسســية داخــل الدولــة ،باعتبارهــا محــددات غي ــر
تقليدية أصبحت تلعب ً
دورا ً
رئيسا في التأثيـرعلى العديد من املتغيـرات االقتصادية التنموية ومن بينها التجارة مقارنة
باملتغي ـرات التقليديــة.
ً
ثانيــا ،إن األداء املؤس�ســي الســيئ نسـ ًـبيا خــال العقدي ــن األخيـري ــن ،لــم يؤث ــر فقــط علــى األوضــاع السياســية فــي مصــر والت ــي
أظهرتهــا ثــورة  25يناي ــر ،2011وإنمــا أث ــربشــكل مباشــرعلــى ضعــف قــدرة مصــرفــي االندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي خــال
هــذه الفت ـرات .وتظهــرمؤشـرات الدراســة ت ـراجع العديــد مــن مؤشـرات الجــودة املؤسســية فــي مصــر ،األمــرالــذي يصبــح
معــه إصــاح اإلطــاراملؤس�ســي ضــرورة وأولويــة يجــب أن توضــع علــى قائمــة أجنــدة صانعــي السياســة فــي مصــر.
ً
ثالثــا ،تحتــاج مصــرإلــى خب ـراء متخصصي ــن فــي اإلصــاح املؤس�ســي ،إال أن الجهــود املبذولــة ال ت ـزال ليســت بالقــدرالكافــي ،ذلــك
إن غياب اإلصالح املؤس�سي يعوق اإلصالح االقتصادي ،والبد أن ننظرإلى أنه في املدى الطويل فإن اإلصالح املؤس�سي
ســوف ينعكــس فــي أداء جيــد للحكومــة ،ومــن ثــم تحقيــق نمــو مســتدام ملختلــف األنشــطة االقتصاديــة بمــا فيهــا تدفقــات
التجــارة الدوليــة.
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ABSTRACT
This paper offers a critical review of the fast-growing comparative research on the relationship between
institutions factors and trade. The main objective of this paper is to provide an assessment of empirical
evidence on the effects of institutional quality on trade in Egypt during the period 1995--2014. A lot of
empirical studies suggest that the relationship between trade and the institutional quality is ambiguous,
which could be a result to either sampling or measurement. For this reason, this study is based on the use of
time-series analysis in an attempt to overcome some measurement problems.
In general, Egypt recorded a decline in all indicators of institutional quality except the rule of law,
which is the best of institution factors in Egypt. Although, there are much effort by policy makers in Egypt
to overcome many of the institutional barriers of international trade, these previous efforts did not go far
enough and there were still a lot of challenges for Egypt in this field.
The empirical analysis finds that quality of institutions has a positive and significant effect on trade
flows. The results of this paper suggest:
(i) The hypothesis that institutional variation is an important determinant of trade.
(ii)Institutional quality is an important pre- requisite for successful trade liberalization.
(iii) Explains why some countries observe positive welfare effects of an increase in trade openness,
whereas other countries do not benefit from trade.
(iv) Bad institutions are more costly in an open world.
(v) Support the notion that in general “Institutions Rule”.
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